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Stále čekáme někoho, kdo spasí svět.
Spasitel přišel…
Dobrou adventní přípravu a radostné
prožití
svátků
Kristova
narození,
k setkání s Kristem ve slově Božím a
v Eucharistii o vánocích
Vám žehná
P. Jan můčka
P. Krzysztof Klat

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
Štědrý den :

19.30
20.00
21.00
22.00
22.30

Narození Páně :

Bohoslužby ráno jako v neděli
14.30 Loučka DD

Sv. Štěpána :

Bohoslužby jako v neděli

Sv. Silvestra :

15.30 Dolní Lhota
16.00 Loučka DD
17.00 Újezd

P.M. – Nový rok :

Bohoslužby jako v neděli
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Drnovice
Dolní Lhota
Újezd
Horní Lhota
Slopné
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Denní modlitba apoštolátu:
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve
spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši sv. neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch
svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším
jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, zvláště na úmysly,
které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na měsíc prosinec 2014:

Úmysl všeobecný: Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré
vůle.
Úmysl misijní: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem
předávají drahocenný dar víry.
Úmysl národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.

Z FARNÍCH MATRIK :
Do společenství víry jsme skrze svátost křtu přijali:
V měsíci září:

Lindu Hovězákovou
Loučka
Davida Kolaříka
Slopné
Vojtěcha Zichu
Drnovice
Julii Tonkovičovou
Horní Lhota
Adélu Malaníkovou
Slopné

Renatu Soukeníkovou
Horní Lhota
Daniela Slezáka
Luhačovice
V měsíci listopadu:

Rozálii Šimákovou
Újezd
Sebastiána Černobilu
Újezd
Lucii Zvončákovou
Újezd

V měsíci listopadu 2014 odešli na věčnost a byli pohřbeni:

3. listopadu 2014:
František Barcůch
76 let
Vysoké Pole – DD Loučka

25. listopadu 2014:
Františka Černobilová 86 let
Újezd 31

7. listopadu 2014 :
Svatopluk Navrátil
Zlín - Loučka

88 let

28. listopadu 2014:
Ladislav Ptáček
Vysoké Pole 215

10. listopadu 2014:
Karel Machů
Vysoké Pole 5

76 let
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Odpočinutí věčné, dej jim Pane,
a světlo věčné, ať jim svítí.
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K úvaze a zamyšlení
OČEKÁVÁNÍ
Očekávání je základním postojem člověka na zemi, nestabilita a utrpení jeho
domovem, eschatologie jeho nadějí. Každá generace, která se kdy objeví na zemi, se
pokouší vytvořit pozemské štěstí, pozemskou rovnováhu, avšak toto úsilí je nesporně
překaženo hned po prvním ovoci; zanechá v člověku větší nedůvěru a pesimismus
s ještě trpčí příchutí než zanechává sama smrt.
To, co zůstává platné, je dobrá vůle lidí. Láska vložená do tohoto tvoření, stále
zřejmější směřování k božskému vzoru Království, v němž každý člověk je člověkem a
všichni lidé jsou si rovni; ale… je vůbec možné uspokojit člověka pozemskými
dimenzemi, když do jeho života Bůh zasadil zárodky božského a ustanovil obzory
nekonečně větší a dokonalejší, v rozměrech Božího království?
Je-li toto království již v nás, jak nám řekl Ježíš, jak je možné, že se člověk
v království utěšuje humanismem, přestože je tak krásné a zajímavé? Dříve nebo
později rozbije tuto bariéru. Až se pak z vnitřku dotkne své skutečné přirozenosti syna
Božího, jak se bude moci spokojit se skutečností, že je pouze synem člověka?
V tom spočívá pravý důvod neklidu, podvědomý podnět k hledání něčeho nového,
touha překročit vše hmotné a probourat zeď neviditelnosti. Vskutku, největší pravda,
nejradostnější zpráva, nejpřevratnější jistota je právě tato: nejsem pouhým „ubožákem
Hospodina“, jsem synem Hospodina.
A toto synovství není dané ze zákona, je skutečné. Byl jsem zrozen jako syn
člověka, v milosti jsem byl znovuzrozen jako syn Boží. Toto všechno není vtip, tvoří
to kořen naší velikosti a důvod každé naší naděje.
(podle Carla Carretta připravil V. Ulrich)

Cesty českého národa - 2. díl

ZÁKLAD ČESKÉ SAMOSTATNOSTI A SLÁVY
1. Křesťanství záchranou českého národa
Čím asi uchráněni jsou Čechové osudu severních Slovanů? Dějepisec Palacký
praví: „Že Čechové osudu Obodritů, Luticů, Ratarů a jiných pokrevenců svých unikli,
za to nejvíce děkovati mají včasnému a upřímnému pokřesťanštění svému.“ (Pal. I. K.
3. čl.1.)
Tak tedy učí dějepis, k čemuž jen dokládám, že by byli bývali od Němců
podmaněni a v národním ohledu zničeni pod záminkou, že jest to lid pohanský,
divoký.
A kdo jest ten muž, který o upřímné „pokřesťanštění“ lidu českého se staral? Kdo
spolu s křesťanstvím šířil vzdělanost, kdo kdekoliv postavil kostel, zařídil i školu? Kdo
s rozumnou rozvahou nepustil se v boj s císařem německým, v němž by byl zahynul
národ jeho a uzavřeným moudře mírem zachoval samostatnost Čechů? Kdo, pravím,
jest ten zachranitel českého jazyka, kdo položil ten základ k tomu, že národ náš stal se
Život farností číslo 12/2014
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národem vzdělaným? Václav jest jméno jeho. Miláček lidu českého, kníže náš, sv.
Václav jest to.
2. Sv. Václav, naše pýcha a náš zachranitel
Mládeži milá, čti, co o sv. Václavu napsal moderní český dějepisec dr. Karel
Stloukal:
(vzdělanosti). – Ideál křesťana a křesťanského panovníka klíčí v něm od
dětských let. – V polobarbarském světě, jakým tehdejší Čechy byly, je to zjev
nevídaný, ale je to zjev budící podiv i v okruhu pokročilejší civilizace německé. – A to
právě bylo, čeho tehdejší Čechy potřebovaly, aby získaly respektované (vážené) místo
ve společnosti civilizovaných národů západních.“ (Sv. Václav a svatováclavská idea
v našich zemích, str. 18.–19.)
A týž dějepisec dále píše: „Tak pověst Václavova, v Evropě rozšířená, znamenala
v daných poměrech větší mravní prospěch pro národ, než sebe hrdinštější úspěch
válečný! Snímala z českého národa odium (nenávist) barbarství a chránila Čechy před
útokem lačných sousedů. A již v tomto smyslu můžeme tvrditi, že kníže Václav nás
uvedl do společnosti kulturních (vzdělaných) národů.“ (Str. 19.).
Ovšem, slýcháme výčitku, že sv. Václav se podrobil císaři německému a zavázal
k ročním poplatkům 120 volů a 500 hřiven stříbra. Ale novodobí dějepisci čeští jsou
jiného názoru. Ti popírají, že sv. Václav se podrobil německému císaři. Pekař
dovozuje, že závislost Čech na říši německé jest ze starší doby. Poplatnost se datuje od
dob Karla Velikého. Čechy byly nejdříve závislé na Bavorsku. Dr. Pekař ve svém
spise „Svatý Václav“ praví: „Rozhodně jest třeba zavrhnouti versi (zprávu), kterou ke
zprávě Vidukindově (kronikáře německého) připojil z pouhého dohadu Palacký, že
totiž sv. Václav zavázal se k poplatku 500 hřiven stříbra a 120 volů. Žádný pramen ani
náš, ani cizí nepraví nic takového.“
Ó, jak to všechno blaží srdce naše! Sladký jazyk náš hlaholí kolem Prahy a
Olomouce, a mluví jím od věků národ křesťanský a spolu vzdělaný. A základ k tomu
položil svatý Václav, a za to, že s křesťanstvím šířil osvětu, mrav a kázeň, obětoval
život! Budiž ctěn tedy vroucně ten zachranitel náš, ten zakladatel vzdělanosti naší,
kterou zasvětil vlastní krví svou! Ač zhynul, žije na věky, nedal zahynouti nám.
Pokračování příště
připravil a upravil Vojta Chupík

GODZONE
(periodické okénko pro mladé z našich farností)

Požehnané Vánoce a opravdovou radost
z narození našeho Spasitele!
přeje Mládežnické spolčo
Život farností číslo 12/2014
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Co se událo v listopadu?
Go Extreme!
Pod tím to názvem se skrývá velmi oblíbená extrémní noční hra, kterou už třetím
rokem pořádá mládež valašskoklobuckého děkanátu. Akce začala společnou mší
svatou a poté rozvezli pořadatelé účastníky, kterým zavázali oči, po okolí ve
vzdálenosti cca 20km. Soutěžní družstva měla s sebou pouze mapu, buzolu, baterky a
pouze jeden mobil bez možnosti připojení na internet. Cestou museli týmy plnit úkoly,
které si s sebou nesli a protřes určené místo až do Valašských Klobouk.
Z farnosti Újezd se soutěže zúčastnilo družstvo ve složení: Eliška Mačková, Terka
Hlavicová, Terka Martincová, Vojta Chupík, Franta Heinz, Pavel Heinz, Šimon Švach
a Pepa Struška. Byli zavezeni až na samotné hranice se Slovenskem (oblast Sidonie).
S velkým nadšením se vydali na cestu, která vedla přes lesy a louky, za chladného
listopadového počasí, až na Hložeckou kapli a odtud na Jeleňovskou a do Valašských
Klobouk. I přes nasazené skvělé tempo si extrémní podmínky, jako prudké stoupání
na Hložec nebo hledání správné cesty, zima a únava v brzkých ranních hodinách,
vybrali svoji daň a naše družstvo dorazilo na pátém místě. Všichni si to skvěle užili a
doufají, že příště se tým rozroste o nové účastníky a že si vylepší umístění. 

Akce na prosinec
5. - 7.12.
6.12.
17:30
13.12. 18:00
13.12.
20.12. 19:00
27.12.

Výstava
betlémů
v Loučce
Večer
chval
v Dolní
Lhotě
Večer
chval
v Újezdě
Adventní duchovní obnova pro mládež ve Štítné nad Vláří
Mládežnické
spolčo
Sporťácký
večer
–
skvělá
párty
ve
Študlově

Další informace o akcích, plakátky, kontakty a spoustu zajímavého najdeš na internetu:
mladí našich farností: www.mladiprokristauhl.webnode.cz ; animátoři děkanátu:
www.anima.wbs.cz

Mládežnické

spolčo

Po dlouhé pauze se znovu začneme scházet! První setkání se uskuteční 20.12. v 19:00
jako obvykle ve Slopném. Bude to předvánoční setkání na téma Radost. Určitě si to
nenech
ujít!
Pokud jsi ještě nikdy ve spolču nebyl/a a nevíš, jak to tam vypadá a jestli by se ti to
líbilo,
není
nic
jednoduššího
než
to
zkusit!

(Spolčo je utčeno pro středoškoláky a vysokoškoláky, bližší informace u Kláry
Mačkové nebo na plakátku.)

Puberťácké

spolčo

Modlitba
–
Hry
–
Zábava
–
Slovíčko
Spolčo se koná každé druhé úterý v 16:45 na faře v Újezdě, pokud není vyhlášeno
jinak.(Spolčo je určeno pro žáky II. Stupně ZŠ a víceletých gymnázii, bližší Inko u
Roberta Večeři nebo Lukáše Fojtů.)
Život farností číslo 12/2014
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Moje cesta ke svatosti
Když se řekne doba psotní, každý z nás si ji spojí s pojmem sebezapření.
Připravujeme se na chvíle umučení a zmrtvýchvstání našeho Pána. Málo kdo si však
uvědomuje, že stejné očekávání prožíváme i v době adventní.
Advent neznamená jen shánění dárků pro své nejbližší nebo generální úklid celého
domu, i když se tato myšlenka dá analogicky převést na moje srdce. Když čekáme
návštěvu, vyhradíme si čas, ve kterém se snažíme co nejlépe uklidit a připravit
nejchutnější jídlo. O Vánocích čekáme toho nejvýznamnějšího a nejváženějšího hosta
– Ježíše Krista. On přichází do našich srdcí a je jen na nás, jak je připravíme a jak Pána
uvítáme.
Proto se nenechme zotročit starostmi, které ty čtyři týdny zmuchlají do jedné velké
koule zvané stres. Prožívejme tento čas s očekáváním a radostí, ukliďme si srdce tím,
že se nejdříve usmíříme a odpustíme těm, s nimiž máme nějaké nedorozumění a pak
zajdeme ke svátosti smíření.
Zatavme se, zavřeme oči a představme si tu tichou a klidnou noc, kterou malý
Ježíšek přišel na svět.
K zamyšlení
,, Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že on už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí.“
(apoštolská exhortace Papeže Františka: Evangelii Gaudium, str. 8)
Osmisměrka
Vyškrtej všechna slova osmisměrky
a dozvíš se, co znamená slovo
Advent.
SVÍČKA, VĚNEC, SANĚ,
RORÁTY, RODINA, CEDIT,
NORA, RANEC, RADA, NOC,
IZÁK, DEN, DÓZA, CETKA

Připravilo Mládežnické spolčo

Život farností číslo 12/2014
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Z pamětní knihy farnosti Horní Lhota.
Náboženské poměry dle zaznamenání P. Dominika Doležela,
faráře v Horní Lhotě v letech 1896 – 1908
V zápisu do kroniky P. Doležal si na konci 19. stol. všímal života Valachů, který je
rovněž zevrubně a zajímavě popsán v kapitole Valašsko Matoušem Václavkem a
jinými v Lidové čítance moravské iniciované k vydání r. 1901 výborem Moravskoslezské besedy v Praze. V této vzácné publikaci, která bývala jistě v minulosti v každé
místní členské čtenářské besídce se lze dočíst o Valašsku, jeho kraji, lidu, rázu kmenů
moravských, tedy i Valachů, jejich způsob hospodaření, náboženských poměrech,
bydlení, národním uvědomění a politických názorech, povaze, jeho sociálních
poměrech, dovednostech a tento jednoduchý výčet ukončím několika vybranými
závěrečnými myšlenkami z této kapitoly: „Valaši jsou národ nadaný, vtipný,
přizpůsobivý, svobody milovný. Ty staré výšivky, kraslice, svědčivý kroj, ty různé
dřevěné výrobky, písně i pohádky, vše to vyprýštilo samorostle z kořene duše lidové.
Sem tam najdeme krásné duše, milé a líbezné ženky, zachovalí a moudří starci, s nimiž
je radost pobesedovat. Posloucháme takového staříčka a divíme se, odkud se vzal ten
opožděný prorok ve hrubé haleně. Právě pro ty krásy kraje a pěkné prvky v duši
valašské je třeba, aby se pracovalo s úsilím o zachránění hor Valašska. Hory podtíná
panská sekyra a hrozí zpleněním kraje a kořalka ničí soustavně lid... Valašsko volá po
pracovnících. Ne hřmotem a třeskem, ale drobnou vytrvalou prací Valašsko se vrátí
Valašsku. Každý vytuší, kde a jak je třeba dlaně přiložit. Usnadniti hamižný život,
prosvítit mozek a srdce... a nebude nad kmen Valachů.“Slova napsaná před více jak sto
lety jistě stojí za zamyšlení a kritickou úvahu. Publikaci doporučuji všem, kdo milují
tento kraj tak jak v nedávné době to dosvědčila a činí tak i dnes celá řada
vlastivědných či etnografických pracovníků, z nichž vyjmenuji aspoň Karla Pavlištíka
a jeho domáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku nebo Evy Eliášové
Pověsti a vyprávěnky ze Zlínska s úžasným grafickým doprovodem prof. Karla
Langera atd. Tisícerý dík těm, kteří viděli a ztvárnili náš kraj jako výtvarníci např. L.
Baránek, Matyáš, Jeřábek, Hartinger, Jakeš, Kobzáň, Šperling a jiní a další.
Přechod z 19. do 20. století, jímž končí P. Dominik náš poslední zápis je doba
rozvíjejícího se hospodářského a politického liberalismu, ideově politický proud, jehož
základy položil David Hume ze Skotska (nar. 1711) svým dílem Pojednání o lidské
přirozenosti, jehož myšlenky rozvinul Angličan Adam Smith (1703-1790), autor
Zkoumání o povaze a příčinách bohatých národů, což je základní dílo tzv. klasického
národohospodářství. Tento proud osvobodil jednotlivce od pout státního absolutismu,
na druhé straně přijala církev liberalismus s nedůvěrou, neboť ve svém filozofickonáboženském pojetí odmítal vše nadpřirozené, zvláště církevní autoritu.
V den 25. narozenin císaře Františka Josefa I. 18.8.1855 došlo k podepsání
konkordátu mezi Apoštolskou stolicí a habsburskou monarchií, který vracel církvi
svobodnou správu diecéze, svobodné vedení kněžstva a věřících, dozor nad školou a
manželstvím. Když se po pádu absolutismu začal upevňovat liberalismus, konkordát se
stal předmětem útoků a nemohl se udržet. Roku 1874 květnovými zákony se církev
dostala pod přímý vliv a přísný státní dozor a znamenalo to vměšování státní správy do
církve, církevního života, většina biskupů kapitulovala, nastala neblahá symbióza
Život farností číslo 12/2014
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„trůnu a oltáře“ pokračující do roku 1918. Pozitivem bylo zřízení české koleje v Římě,
dnešního Nepomucena a kladný postoj a zásahy papeže Lva XIII. ve prospěch
cyrilometodějského kultu.
Taková panovala situace v době pastorace P. Dominika. Pokračuje: Století XIX.
ukončili jsme tedy sv. misiemi a nově začali s milostí Boží. Však už 11. srpna 1900
zkoušel Pán Bůh trpělivost naši: neboť toho dne – byl to čtvrtek - po obědě o 1. hodině
vypukl na půdě fary oheň a ztrávil střechu a všechno šatstvo zimní, mnoho prádla,
všechnu poživu po žních právě sklizenou. Že lidé byli o polednách doma, nikde
v sousedství se nechytlo. Farníci škody veliké neutrpěli, jelikož v neděli před ohněm
v sezení svém konkurenčním ustanovili, že se musí komín chatrný sbourati a špatná
střecha znovu pokrýti. Však než co k tomu svezli, fara shořela od špatného komína se
chytilo a celou hodnotu pojištěnou dostali. Za to však při správě fary přistavili nade
sklepem místo dřevěného seníku, zděnou komoru a vedle ní do dvorka malou sice, ale
úplně vyhovující prádelnu. Všechno pak pokryli tvrdým materiálem: byty břidlicí a
seník nad komorou pozinkovaným plechem. Celá oprava stála 3 468 Korun.
Rok 1904. Tento rok farníci zase nebyli ušetřeni nákladů na opravu fary, neboť
kravín chtěl opravdu spadnout. Tak byly zdi už opravdu zteřelé a provrtané. Postavili
tedy kravín nový ze samého, po líci tesaného, kamene a přistavili též takový chlévec
pro vepřový dobytek s dlážkou betonovou.
Rok ten jest také památný tím, že J.M.Arcibiskup Dr. Theodor Kohn vzdal se
arcibiskupství Olomouckého.
Téhož roku 8. února vypukla válka Rusů a Japonců, kdy Japonci přepadli zrádně
loďstvo ruské v Port Arthuru.
Rok 1904-5. Letošní rok 1905, ač není příliš dobrý, přece po loňském suchu jest
úlevou a Pán Bůh požehnává na poli i zahradě.
Svatou stolicí jmenován Olomouckým arcibiskupem hned r. 1904 J.M.Kn. Dr.
František Sal. Bauer a přidáni dva světící biskupové, Dr. Wisnar a Jan Weinlich.
Následují vzácné zápisy návštěv u P. Doležala. Dne 31. července 1905 navštívil
jsem po vzácném tom vyzvání p.t. veledůstojného Pána P. Dominika Doležala faru
Horno-Lhotskou se svou milou ženou Emilií a po vzácném vyčastování vrátili jsme se
do Luhačovic v milé společnosti pana p.t. Josefa Novotného, c.k. plukovního lékaře.
Adolf Heyduk a Emilie Heyduková, Dr. Josef Novotný. Dne 9. srpna 1905 navštívili
jsme svého dobrého přítele a spolužáka v útulné slovácké vísce Horní Lhotě, P.
Dominika Doležala. Dobře sme se měli, rádi nás viděli – po roku zas přindem. O.
Bystřina, Ivan Dostál, Dr. Hruban, zemský a říšský poslanec. Na svých cestách
připutoval jsem dne 14. srpna 1905 do této tiché, odlehlé, ale milé a útulné dědinky,
jejíž příkladná čistota stavení odškodňuje osadnictvo pěkným zdravím za to vzezřením
a myslí spokojenou. Jen dále, lide náš, ušlechťuj a vzdělávej ku lepší budoucnosti své i
svého potomstva! Na zdar! František Šelepa, nadučitel z Mořic na Hané, Ant. Šelepa,
stud. VI. reálky v Kroměříži, Frant. Janovský, profesor v Brně.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský
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ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ
Sněm jako událost obdarování a nového porozumění (Církev dnes)
Navazujeme na předchozí listopadové téma, které mnozí mohou označit jako
politické. A na politiku jsou jak víme a slyšíme různé názory. Ty hrůzy minulého –
nejen – století má na svědomí také politika. Čím je nebo čím by mohla politika také
být? Je jí např. správa veřejných věcí, oblast obecných státních záležitostí, umění řídit
stát etc. Politická moc je povinna respektovat základní práva lidské osobnosti, snažit se
vykonávat spravedlnost humánně a respektovat přitom práva každého jedince,
především rodin a potřebných. Výkon politických práv je zaměřen na obecné blaho
národa a lidské společnosti. Nelze ve zkratce vše obsáhnout.
Lze se však ptát, jaká to byla tehdy politika, která, když budu parafrázovat slova
rabína Skorky, dovedla či tolerovala a umožnila zavraždit šest milionů Židů, ale také
šestmilionkrát Ježíše? Nelze se zde vymlouvat na historizující relativismus, že vše se
jeví jako vznikající a zanikající v dané, historicky podmíněné, situaci. Vždyť vidíme,
co vše stále přetrvává na politickém globu světa! I dnes by mnozí z papeže Františka
rádi udělali relativistu v kontextu s řešením problémů. On jen vidí, že většina lidí žije
mezi dobrem a zlem a on sám ve svém každodenním zápase usiluje podpořit dobro,
které v apokalyptických hrůzách nejen Oswietimi, válkách atd. tolik absentovalo, eo
ipso i v tehdejším politickém životě a jinde.
Sv. Tomáš Akvinský považuje politický život za velmi důležitý, pokud jej neurčují
jen např. různé způsoby produkce zboží... pak slouží míru, který je souhrnem
obecného blaha... Kontemplativnímu způsobu dává přednost před aktivním, nezůstává
však u tradičního prvenství kontemplativního života. V Novém zákoně naráží na
zásadní význam aktivní činné lásky k bližnímu. Připojuje zde ještě třetí cestu. Je jí vita
mixta – život smíšený, v němž život aktivní vyrůstá z kontemplativního... Člověk má
v tomto ohledu mnoho možností. A ty mohou ovlivnit celou kulturu. Záleží na její
volbě, ne jak se stalo v Německu, kde po po I. světové válce došlo k nebývalému růstu
činorodé aktivity německé katolické církve – v oblasti náboženské, kulturní, politické
– opírající se o sílu Strany středu, což vyvolalo velký respekt u Adolfa Hitlera,
formujícího tehdy svoji nacionálně socialistickou stranu. Když v r. 1932 ve volbách
tato zvítězila 37,4% hlasů, katolická strana Středu získala 16,2% , více než komunisté,
zaútočil Hitler na Střed, jejíž rozkol způsobil, že strana vedená L. Kaasem vyslovila
souhlas s podepsáním zmocňovacího zákona, který poskytl Hitlerovi postačující
většinu ke schvalování zákonů bez souhlasu Reichstagu. Podíl na tom, že byla strana
Středu přinucena hlasovat pro Hitlera a jeho zmocňovací zákon z března 1933 zůstává
jedním z nejspornějších činů německých dějin. Hitler reagoval sdělením, že
v Německu vyhladí křesťanství. Jste buď křesťan nebo Němec, nemůžete být obojí!
K jakým konsekvencím taková politika směřovala se přesvědčujeme i z rozhovoru
papeže Františka s rabínem Skorkou.
Pokračování v zápisu konám právě 28. října, kdy na Pražském hradě obdrželi dva
Angličané naše nejvyšší vyznamenání. Vnuk W. Churchilla převzal řád pro svého
děda, druhým byl Nicholas Winton, který zachránil téměř 700 českých židovských dětí
před smrtí ve vyhlazovacích táborech, což má svoji velkou vypovídající hodnotu. Čin,
tito muži konali.
Život farností číslo 12/2014
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Bergoglio na rabínovu tezi o Ježíšově pojetí světa odpovídá: To je velmi
křesťanská víra – Ježíš je v každém trpícím. Vlastním utrpením doplňujeme Kristovo
umučení. Skorka: „Je to také talmudská myšlenka. V traktátu Sanhedrin se na téma
trestu smrti uvádí, že i když Bůh trestá za porušení zákona smrtí, trpí i s viníkem. Bůh
je s ním i při výkonu trestu. Naprosto s vámi souhlasím. Bergoglio: V knize, o níž jste
před chvílí mluvil, jsem se dočetl strašné věci. Židům trhali zuby, stříhali vlasy, a
dokonce tyto úkony dávali za úkol jiným vybraným Židům. Dělali z nich odpadlíky,
přenášeli na ně svou vinu. Je to takový ďábelský detail – vinní už nebyli nacisté, nýbrž
sami Židé. To je ohromující rafinovanost a nenávist. Skorka: Monsignore, co si
myslíte o chování církve v těch letech? Bergoglio: Před několika lety byl blahoslaven
kardinál Klemens August von Galen, protože se postavil proti nacistům. Nevím, jak si
zachránil život, byl to velmi statečný biskup a již od počátku odhaloval principy
nacismu. Pius XI. mluvil dokonale německy a vydal v tomto jazyce encykliku, která
dodnes neztratila na aktuálnosti. Začíná slovy: Mit brenender Sorge... (S palčivou
starostí...). Na začátku bychom možná našli tu a tam naivního biskupa, který nevěřil,
že to je situace tak vážná. Totéž se dělo i v naší zemi, někdo protestoval proti nacismu
okamžitě, jiným to trvalo déle, neboť se zprvu neorientovali v situaci. Jakmile si
vážnost situace uvědomil Vatikán, začal Židům vydávat pasy. Když zemřel Pius XII.,
zaslala Golda Meirová (předsedkyně vlády Izraele) kondolenci s připomínkou, že
zachránil mnoho Židů. Italská nunciatura sídlí v Římě v paláci s parkem, který věnoval
církvi jeden židovský mecenáš jako výraz poděkování za pomoc Židům. Někteří
přeživší přišli později papeži poděkovat. Vatikánu patří domy, které se nacházejí mimo
jeho hranice, na italském území, a v nich se ukrývalo mnoho Židů. To je to pozitivní.
Na druhé straně se říká, že církev nekritizovala dostatečně nahlas. Jiní si však naopak
myslí, že kdyby to byla udělala, reakce by byla mnohem horší a církev by pak nemohla
nikoho zachránit. Prohlášení byla jen velmi opatrná, aby se dalo zachránit pár Židů –
říkají. Kdoví, jestli jsme mohli udělat víc. V poslední době vznikají podobné studie
erudovaných historiků, včetně několika jezuitů, které se zabývají otázkou, zda mohla
církev udělat víc.
Pokračování příště
Mgr. Vladimír Měřínský/

***
Sami se změnit nemůžeme. Jen Bůh nás může proměnit, jen on nám může dát touhy,
city, zásady, názory a chutě, které proměna vyžaduje.
John Henry Newman
My víme, že není slovo jako slovo. Jsou slova, která potěší.Jsou slova vtipná, radostná,
urážející, plná bolesti i tvrdá. Ale slovo, které se nás o vánočních svátcích dotýká, je
Slovo věčné, Slovo plné lásky a dobroty. Tímto Slovem přišel sám Bůh proměnit tento
svět. Přišel ho uzdravit. Záleží opravdu jen na nás, zda se otevřeme a je přijmeme.
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PASTORAČNÍ PLÁN 2015
ROK 2015 V ŽIVOTĚ ÚJEZDSKÉ FARNOSTI:
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
Svátek křtu Páně - konec vánočního období - neděle 11. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby - 18. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne - 29. března
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 5. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek 14. května
Slavnost Seslání Ducha svatého - neděle 24. května
Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 31. května
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 4. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - pátek 12. června
Slavnost Ježíše Krista Krále - neděle 22. listopadu
První neděle adventní - začátek nového církevního roku - 29. listopadu
2.

POUTĚ BĚHEM ROKU :
Pouť hasičů na Svatém Hostýně - sobota 25. dubna
Pouť včelařů na Svatém Hostýně - neděle 24. května
Hlavní pouť na Svatém Hostýně - neděle - 16. Srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání
ve ŠTÍPĚ - sobota 10 – 11.. října
Dušičková pouť na Svatém Hostýně - sobota 11. října

3. FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Drnovicích - pondělí 2. března
První svaté přijímání dětí – neděle 31. května
Průvod Božího Těla – neděle 7. června
"Valašská" pouť na Ploštině – neděle 21. června
Pouť v Újezdě - neděle 5. července
Výročí posvěcení kostela ve Slopném - velká pouť - neděle 12. července
Výročí posvěcení kostela v Drnovicích - neděle 26. července
Adorační den ve Slopném - pátek 14. srpna
Patrocinium sv. Rocha ve Slopném - malá pouť - neděle 16. srpna
Pouť Panny Marie - ve Vysokém Poli - neděle 6. září
Panny Marie Bolestné na Ploštině - úterý 15. září
Újezdské hody - neděle 18. října
Adorační den v Újezdě - neděle 25. října
Patrocinium sv. Anežky v Drnovicích - neděle 15. listopadu
Patrocinium sv. Mikuláše v Újezdě - neděle 6. prosince (oslava v sob. 5.12.)
Život farností číslo 12/2014
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4. SVATÝ KŘEST SE BUDE UDĚLOVAT :
11. ledna
8. února
8. března
12. dubna

10. května
14. června
12. července
9. srpna

13. září
11. října
8. listopadu
13. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ VE FARNOSTI ÚJEZD :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - pondělí 2. února
Za děti, které byly vloni u 1. sv. přijímání – 2. dubna
Za školní mládež (konec školního roku) - neděle 28. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 30. srpna
Za občany Loučky ke cti sv. Václava - neděle 27. září
Za členy živého růžence: z Vys. Pole, Slopného, Újezda a Drnovic
- neděle 4. října
Za členy živého růžence: z Loučky - neděle 11. října
Za členy mysliveckého sdružení ke cti sv. Huberta - neděle 18. října 9.40
Za včelaře ke cti sv. Ambrože - neděle 6. prosince 7.00
6. SBÍRKY NAŘÍZENÉ ARCIBISKUPSTVÍM :
Haléř sv. Petra: 22. února
Na Svatou zemi: 3. – 4. dubna
Na Kněžský seminář v Olomouci: 5. dubna
Na křesťanská media (Proglas a TV Noe): 26. dubna
Na církevní školy v arcidiecézi: 24. května
Na misie: 18. října
Na Charitu: 15. listopadu
7. SBÍRKY NA OPRAVY NAŠICH KOSTELŮ :
18. ledna
15. února
17. března

19. dubna
17. Května
14. června

19. července
23. srpna
20. září

25. října
22. listopadu
24. – 26. prosince
(na vytápění kostelů)

8. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2016 SE BUDE ZAPISOVAT :
V Loučce :
V Újezdě :
V Drnovicích :
Ve Slopném :

Sobota 28. listopadu
Pondělí 30. listopadu
Úterý 1. prosince
Středa 2. Prosince

Po těchto dnech bude možné objednávat mše svaté prostřednictvím internetu, jako
v minulých létech.
Život farností číslo 12/2014
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ROK 2015 V ŽIVOTĚ HORNOLHOTSKÉ FARNOSTI:
1. CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE :
2. POUTĚ BĚHEM ROKU :
Stejné jako v pastoračním plánu farnosti Újezd
3. SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST :
Adorační den v Horní Lhotě - úterý 10. února
Slavnost Božího Těla - čtvrtek 4. června
První svaté přijímání dětí – neděle 14. června
Patrocinium Panny Marie Karmelské (Dolnolhotská pouť) – neděle
19. července
Patrocinium sv. Dionýsia (Hornolhotské hody) - neděle 11. Října
4. SVATÝ KŘEST V HORNÍ LHOTĚ :
18. ledna
15. února
15. března
19. dubna

17. května
21. června
19. července
16. srpna

20. září
18. října
15. listopadu
20. prosince

5. SPOLEČNÉ MŠE SV. VE FARNOSTI :
Za děti, které půjdou k 1. sv. přijímání - pondělí 2. Února
Za členy SDH z celé farnosti – neděle 26. dubna v 10.30
Za školní mládež (konec školního roku) - pondělí 29. června
Za školní mládež (začátek nového školního roku) - neděle 30. srpna
Za členy živého růžence: každý první pátek, nebo sobotu v měsíci
6. NA MŠE SVATÉ PRO ROK 2016 SE BUDE ZAPISOVAT :
Čtvrtek 3. prosince

***
Církevní, neboli liturgický rok začíná první nedělí adventní
V církevním roce 2014 – 2015 se čte z nedělního lekcionáře
cyklus B
Feriální lekcionář v liturgickém mezidobí:
první čtení a responsoriální žalm
z 1. ročního cyklu
Život farností číslo 12/2014
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Patero církevních přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a
činností, které by posvěcování těchto dní mohly bránit (nepracovat bez vážné
potřeby).
2. Alespoň jednou za rok vyznat své hříchy ve svátosti smíření.
3. Alespoň v době velikonoční přistoupit ke svatému přijímání.
4. Ve dnech stanovených církví se zdržovat požívání masa a zachovávat půst.
5. Podle svých možností přispívat na hmotné potřeby církve.

Posty
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újmy
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14. let, újma od 18. do 60. let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost, nebo významná oslava, je
dnem pokání. Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek. Kající skutek
může být případně nahrazen modlitbou.
Celá postní doba je časem, v němž se církev zvláště věnuje kajícnosti.
Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst alespoň jednu hodinu.

Zasvěcené svátky
Slavnost Narození Páně - 25.12. a slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.
svátky s povinnou účastí na mši svaté a dny pracovního klidu (jako v neděli).
Jako zasvěcené svátky je třeba slavit pokud je to trochu možné podle rozhodnutí naší
Biskupské konference: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, svatého Josefa,
svatých apoštolů Petra a Pavla, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých.

Národní poutě
5. července
- Velehrad – sv. Cyrila a Metoděje
28. září - Stará Boleslav – sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa

Diecézní pouť
9. června

- Svatý Hostýn – Pouť kněží za vlastní posvěcení

Diecézní eucharistický kongres
15. – 16. Května - Olomouc

Život farností číslo 12/2014
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Bohoslužby v prosinci – farnost Újezd
1. prosince : Ponděllí
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze
2. prosince : Úterý
Ferie

Na úmysl dárce

6.30 Új.:
17.00 Dr.:

Za farníky
Za + rodinu Častulíkovu, Šomanovu, + Marii
Častulíkovu a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Pavelkovy, ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu a duše v očistci
Za + Antonína Váňu, dvoje + rodiče, jejich +
děti živou a + přízeň doma i v cizině, Boží
požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

15.30 Új.:
3. prosince : Středa
Sv. Františka
Xaverského, kněze
4. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana Damašského,
Sv. Barbory, panny a
mučednice

17.30 Sl.:

6.30 Új.:
17.00 Dr.:
15.30 Új.:

5. prosince : Pátek
Ferie
17.30 Sl.:
6. prosince : Sobota
6.30 Új.:
Sv. Mikuláše, biskupa
a patrona farního
kostela v Újezdě
16.00 Lo.:
7.00 Új.:
7. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Patrocinium sv.
Mikuláše v Újezdě
Sv. Ambrože, biskupa
a uč. c.

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

8. prosince : Pondělí

6.30 Új.:
15.30 Új.:

Slavnost
NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ
PANNY MARIE

17.00 Dr.:

9. prosince : Úterý
Ferie

6.30 Új.:
17.00 Dr.:

Život farností číslo 12/2014

On

15.30 Új.:

18.30 Sl.:

Za farníky
Za + rodinu Častulíkovu, Miroslava Častulíka
a Miroslava Vráblíka
Za pana Ladislava Černobilu, rodiče
Černobilovy a Kolaříkovy a dar zdraví pro
živou rodinu Černobilovu
Za rodiče Koutné, Alenu Šenovskou a pomoc
Panny Marie pro celou rodinu
Za zemřelé Marii a Stanislava Kovářovy,
jejich rodiče, Ludmilu Vaňkovu, duše v očistci
a Boží požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Vaňatkovy, jejich sourozence,
duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
Ke cti sv. Ambrože za živé i + včelaře z
Újezdu, Loučky, Vysokého Pole a Drnovic
Za živou a zemřelou rodinu Kohnovu,
Svobodovu, Tormovu a Pulkrábkovu.
Za + rodiče Vaňkovy,dceru,syna, Františka
Kořénka, duše v očistci a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.
Za zemřelé rodiče Trčkovy, duše v očistci,
ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu.
Za farníky
Za členy SFŘ, kněze, řeholníky, řeholnice,
bohoslovce. Pro všechny Boží požehnání ,
dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
Za zemřelého syna Davida Smolka a dar
zdraví pro živou rodinu.
Za rodiče Váňovy, babičku, rodiče Kuželovy,
dceru Irenu, Josefa Kováře, Zdeňka Stroukala
a dar zdraví pro živé rodiny
Za farníky
Za Františka Strušku, duše v očistci, dar
zdraví pro celou rodinu a duše v očistci

Ku

MJ

ŠF

An

An
Če

ŠF
ChV
MH
MJ

Am
Če
Ku
KV

Am
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10. prosince : Středa
Ferie

11. prosince : Čtvrtek
Ferie, sv. Damasa I.,
papeže

15.30 Új.:
17.30 Sl.:
6.30 Új.:
17.00 Dr.:

15.30 Új.:
12. prosince : Pátek
Panny Marie
Guadalupské
13. prosince : Sobota
Sv. Lucie, panny a
muč.

17.30 Sl.:

6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

14. prosince : Neděle
3. neděle adventní
Sv. Jana od Kříže,
kněze a uč.c.

8.15 Sl.:
9.40 Új.:
11.00 Dr.:

15. prosince : Pondělí
Ferie
16. prosince : Úterý
Ferie

15.30
6.30
17.00
15.30

Új.:
Új.:
Dr.:
Új.:

17.30
6.30
17.00
15.30

Sl.:
Új.:
Dr.:
Új.:

17. prosince : Středa
Ferie
18. prosince : Čtvrtek
Ferie
19. prosince : Pátek
Ferie
20. prosince : Sobota
Ferie

17.30 Sl.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:
7.00 Új.:

Život farností číslo 12/2014

Za + rodiče Maliňákovy, Belžíkovy, jejich +
děti, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro
živou rodinu
Za farníky
Za + Františka Zichu, rodiče z obou stran,
bratra Stanislava, Jana Čokavce a Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Za Franiška a Annu Kudelovy, jejich rodiče,
duše v očistci a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + Františka Pavelku, dva bratry, rodiče
Pavelkkovy a Boží požehnání pro živou
rodinu
Za + rodiče Černobilovy, syna, rodiče Plškovy
a duše v očistci
Za + manželku, ochranu a pomoc Boží pro
celou živou rodnu
Za + Jana a Františku Kořenkovy, jejich
+ rodiče, syna Stanislava a Boží požehnání
pro živou rodinu
Za ‚Anežku a Josefa Kovářovy, dva zetě, duše
v očistci, dar zdraví a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za farníky (sv. křest)
Za + Josefa Štěpáníka a Boží požehnáni pro
celou živou rodinu

An

Ku

Ov

ŠF

Ma
An
FL
Ov

On
Za farníky

Ku

Za + Marii a Aloise Barcuchovy, jejich rodiče,
+ Andělu Drábkovu a ochranu Boží pro živou
rodinu

MJ

Ov
Za zemřelé rodiče Šimákovy, dary Ducha
Svatého a Boží požehnání, ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.

ChV

Za + rodiče Fojtů, syna Zdenka, manželku a
Boží ochranu pro živou rodinu
Za zemřelé rodiče Kořenkovy a Ludíkovy,

Če
Ma
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21. prosince : Neděle
4. neděle adventní
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

8.15 Sl.:
9.40 Új.:

duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
Za + Jana Machů, sestřičku Emanuelu, jejich
rodiče, sourozence, rodiče Šimonů a duše
v očistci
Za + rodiče Šunkovy, rodiče Machů tři švagry,
dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

An
Am
Ov

Za Františka Bartoše, rodiče z obou stran,
švagra Josefa, dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu

On

11.00 Dr.:
22. prosince : Pondělí
Ferie

15.30 Új.:

23. prosince : Úterý
Ferie

17.00 Dr.:
19.30 Dr.:

24. prosince : Středa
Svatvečer Narození
Páně
ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

21.00 Új.:
22.30 Sl.:
7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

Hod Boží vánoční

11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

26. prosince : Pátek

7.00 Új.:
8.15 Sl.:

Sv. Štěpána,
prvomučedníka

27. prosince : Sobota
Sv. Jana, apoštola a
evangelisty
28. prosince : Neděle
Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
Sv. Mláďátek, dětí
betlémských, mučedníků

9.40 Új.:

Za + rodiče Stružkovy, jejich dceru, syna, dva
zetě, + rodiče Velískovy, duše v očistci, dar
zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + rod. Slovákovy, rodiče Šůstkovy, duše v
očistci a Boží požehnání pro živé rodiny
Za + Marii a Vladimíra Kozubíkovy, jejich
rodiče, sourozence, syna Aloise, živou a +
rodinu
Za farníky
Za + Jana Machů, dítko, duše v očistci,
ochranu a Boží požehnání pro živou rodinu

7.00 Új.:
8.15 Sl.:
9.40 Új.:

ŠF
MJ

An
Ma
Ra
MJ

Za všechny z Domova, pomoc a Boží, ochranu
Panny Marie za nemocné, + kněze a duše v
očistci
Ku
Če
Am
KV

Za + Romana Váňu, dvoje prarodiče, duše
v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou
rodinu
Za + Stanislava a Františku Fojtů, duše
v očistci a Boží ochranu pro celou
živou rodinu.

11.00 Dr.:
6.30 Új.:
16.00 Lo.:

11.00 Dr.:
29. prosince : Pondělí 15.30 Új.:
Sedmý den ván. oktávu
Život farností číslo 12/2014

ŠF

ŠF
Za + Josefa Machů (výroční mše sv.)
Za + Ludvíka Ambrůze, rodiče z obou stran,
sourozence, švagry, duše v očistci a Boží
požehnání pro živé rodiny

An
ChV
ŠF
KJ

Za živou a + rodinu Martincovu, Januškovu,
Machů a Veličkovu

On
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30. prosince : Úterý
Sedmý den ván. oktávu 17.00 Dr.:
31. prosince : Středa
16.00 Lo.:
Sedmý den ván. oktávu 17.00 Új.:
Sv. Silvestra I., papeže

Mše svatá
Mše svatá a děkovná pobožnost na konci roku

Bohoslužby v prosinci – farnost Horní Lhota
4. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana Damašského,
Sv. Barbory, panny a
mučednice

16.00 HL.:

Za + rodiče Kozubíkovy, dvě + dcery, syna a duše
v očistci

5. prosince : Pátek
Ferie
6. prosince : Sobota
Sv. Mikuláše,
biskupa

17.30 HL.:

Za + Zdeňku Kolaříkovu, Josefa Vaněčku a Boží
požehnání pro děti s rodinami

17.30 DL.:

Za členy živého růžence

7. prosince : Neděle
2. neděle adventní
Patrocinium sv.
Mikuláše v Újezdě
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve
8. prosince : Pondělí
Slavnost

9.00 HL.:
10.30 Dl.:

7.00 HL.:
17.30 Dl.:

NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ
PANNY MARIE

11. prosince : Čtvrtek
Ferie, sv. Damasa I.,
papeže
12. prosince : Pátek
Panny Marie
Guadalupské

16.00 HL.:

Za + Boženu a Aloise Maňasovy, vnučku
Kamilku a Boží ochranu pro živou rodinu

Za + Helenu Úšelovu, rodiče Úšelovy,
Vaculíkovy, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu

17.30 DL.:

13. prosince : Sobota
Sv. Lucie, panny a
muč.

17.30 DL.:

14. prosince : Neděle
3. neděle adventní

9.00 HL.:

Život farností číslo 12/2014

Za živé a + včelaře ze Slopného, Sehradic, Dolní
Lhoty, Horní Lhoty a jejich rodiny
Za + Ludmilu Pláškovu, rodiče Janíkovy, jejich
syny, rodiče Pláškovy, syna, duše v očistci
s prosbou o Boží požehnání pro celou živou
rodinu

Za + Miloslava Kozubíka, duše v očistci, živou
rodinu Kozubíkovu a Vojáčkovu
Za + Marii Žáčkovu, Hanu a Ludmilu
Kormanovy, duše v očistci, pomoc a ochranu
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Sv. Jana od Kříže,
kněze a uč.c.

15. prosince : Pondělí
Ferie
18. prosince : Čtvrtek
Ferie
19. prosince : Pátek
Ferie
20. prosince : Sobota
Ferie
21. prosince : Neděle
4. neděle adventní
Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve
22. prosince : Pondělí
Ferie
24. prosince : Středa
Svatvečer Narození
Páně

10.30 DL.:

17.00 Se.:

Sehradice: Za + rodiče Bačovy a Idesovy bratra
Aloise Josefa Václavíka, ochranu a pomoc Boží
pro živé rodiny a za duše v očistci.

16.00 HL.:

Za + rodiče Malyškovy, dceru Martu, živou a +
rodinu

17.30 DL.:
17.30 DL.:

Za Vladimíra Petrůva, tetu, rodiče z obou stran,
duše v očistci a Boží požehnání pro celu živou
rodinu

9.00 HL.:
10.30 DL.:

Za farníky (svatý křest)
Za Emila Hlavičku, syny Miloslava a Jaroslava
a duše v očistci

17.00 SE.:

Mše sv. a Mariánské večeřadlo (P. Stříž)

20.00 DL.:
22.00 HL.:

ŠTĚDRÝ DEN

25. prosince : Čtvrtek
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ
Hod Boží vánoční
26. prosince : Pátek
Sv. Štěpána,
prvomučedníka
27. prosince : Sobota
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty
28. prosince : Neděle
Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
Život farností číslo 12/2014

Boží pro živou rodinu
Za + Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich
rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou
živou rodinu

9.00 HL.:
11.30 DL.:

9.00 HL.:

Za + rodiče Majzlíkovy, Latinákovy, syna
Františka, snachu Annu, poděkování za 60 let
života, dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodnu
Na poděkování za 70 let života s prosbou
o požehnání pro celou rodinu
Za živou a zemřelou rodinu Lukovu, Galaherovu
a za dar zdraví a Boží ochranu
Za rodiče Františka a Josefu Bláhovy, sestru
Ladislavu s manželem a rodiče manželky
Brokešovy

10.30 DL.:
17.30 DL.:

9.00 HL.:

Za + rodinu Kadlečkovu, Zádrapovu, duše
v očistci a dary ducha svatého pro živou rodinu
Za Ludmilu Chromčákovu, Radomíra Plška, duše
v očistci a celou živou rodinu
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Sv. Mláďátek, dětí
betlémských, mučedníků

29. prosince : Pondělí
Sedmý den ván.
oktávu
30. prosince : Úterý
Sedmý den ván.
oktávu
31. prosince : Středa
Sedmý den ván.
oktávu
Sv.Silvestra I., papeže

10.30 DL.:

Za Josefa Kráčalíka, sourozence, rodiče a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

17.00 SE.:

15.30 DL.:
23.00 HL.:

Mše svatá
Děkovná adorace

Jak vznikly písně …
Tichá noc
Neodmyslitelnou součástí vánočních svátků, mší svatých i mnohých koncertů
v období Vánoc je -- Tichá noc.
Tato píseň byla veřejnosti poprvé předvedena za zajímavých okolností. Bylo to
roku 1818 v hornorakouském městečku Obernsdorf (najdete ho v Solnohradsku na
území dnešního Rakouska); tehdy se krátce před vánočními svátky v místním kostele
sv. Mikuláše v porouchaly varhany -- a nebylo možné zajistit do Štědrého dne jejich
opravu. Pomocník tamního faráře, kaplan který se jmenoval Joseph Franz Mohr, byl
postaven před nelehký úkol. Měl sestavit náhradní program, který by se obešel bez
varhan, ale přesto by lahodil uchu místních farníků.
Joseph Franz Mohr se narodil v roce 1792 v Salcburku jako nemanželský syn. Jeho
matkou byla Anny Schoiberinová, živící se vyšíváním. Otcem byl žoldnéř Franz Mohr,
který opustil svou milou, ale i armádu ještě před chlapcovým narozením. V té době
byly nemanželské děti stavěny spíše na okraj společnosti. Ale Joseph měl nakonec to
štěstí, že byl díky svému nadání výjimečně přijat ke studiu v semináři. Studia zdárně
ukončil a roku 1815 byl vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm se stalo město
Mariapfarr -- shodou okolností to město, kde se narodil jeho otec. Díky tomu Joseph
poznal svého dědečka. Ten sice zemřel pouhých pár měsíců poté, ale ještě spolu stihli
strávit Vánoce. Díky vzpomínkám na ty hezké chvíle napsal Mohr v roce 1816 báseň
oslavující krásy vánoční noci ... předobraz pozdější slavné koledy Stille Nacht.
Báseň ještě čekala necelé dva roky, až do chvíle, kdy si na ni Mohr vzpomněl ve
své nelehké situaci před porouchanými varhanami. Text básně ještě během Štědrého
dne stihl zhudebnit varhaník tamního kostela a zároveň i kantor -- jednatřicetiletý
Franz Xaver Gruber. A téhož večera poprvé Píseň z nebes, jak se tehdy Tichá noc
jmenovala, veřejně zazněla.

Život farností číslo 12/2014
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Joseph Franz Mohr

Franz Xaver Gruber

Nutno přiznat, že posluchači ji napoprvé nepřijali příliš nadšeně. Zpěv totiž
doprovázela jen kytara -- a ta přece jen nemohla nahradit velebný zvuk kostelních
varhan. Nikdo by tehdy nehádal, že o necelých dvě stě let později bude píseň
přeložena do třech stovek jazyků a nářečí, včetně arabštiny, hindštiny a mnoha
středoarabských jazyků. A místo, kde se za nezájmu posluchačů zrodila, Stille-NachtKapelle (Kaple Tiché noci) v Oberndorfu se stalo a dodnes je turistickou atrakcí.

kostel sv. Mikuláše -- dobový pohled
Život farností číslo 12/2014

Stille-Nacht-Kapelle
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Joseph Franz Mohr zemřel jako chudý kněz, kterého potkal osud mnoha slavných
autorů a objevitelů -- za jeho života nebyl s písní prakticky vůbec spojován; prakticky
málokdo věděl, že právě on ... Franz Xaver Gruber se ještě za svého života velmi
snažil, aby mu bylo přiznáno autorství písně, ale bohužel se toho nedočkal. Autorství
mu bylo přiznáno až dlouho po smrti, na sklonku 20. století, kdy se našel rukopis, na
kterém je rukou připsáno v pravém rohu, že hudbu k těmto slovům složil Franz Xaver
Gruber.
Po prvotním nezdaru se v průběhu dvacátých let 19. století píseň přece jen pomalu
šířila Evropou -- v podání potulných pěvců. Cestu, kudy se Tichá noc vydala do světa,
lze kupodivu celkem dobře zmapovat. Píseň z Oberndorfu putovala nejprve do Tyrol,
kde si jí povšimli podnikaví rukavičkáři, sourozenci Strasserovi. Ti začali Tichou noc
používat -- podržte se -- jako reklamní písničku. Ovšem v časopise Leipziger Tageblatt
z prosince 1832 lze nalést drobnou zprávičku obsahující výzvu, aby sourozenci
Strasserovi svou píseň přednesli na veřejném koncertě. A to byl velký úspěch ... Tichá
noc vyšla pak tiskem a zahájila vítěznou pouť světem.

Ve třicátých letech Tichá noc překonala spolu s evropskými emigranty oceán a
zazněla ve vánočním New Yorku ... A postupně si podmanila celý svět. Nikdo si při
jejím zpěvu ale nevzpomněl na jména prostého kněze Mohra a varhaníka Grubera ...
autorství bylo dokonce přisuzováno takovým slavným skladatelům, jako byli Mozart,
Beethoven či Haydn. Stávaly se takové případy, kdy cestovatelé slýchali píseň zpívat v
podání " divochů" na nejrůznějších místech světa, kam se dostala spolu s misionáři -třeba na úpatí Himalají či v Africe nebo v Jižní Americe ...
František Čech
Život farností číslo 12/2014
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(pokračování)

ZPRÁVY A INFORMACE
Kostel Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě
byl vysvěcen při slavnostní mši svaté v sobotu 8.
listopadu
2014
otcem
arcibiskupem
Janem
Graubnerem. Slavnost byla velice pěkně připravená a
zorganizovaná do nejmenších detailů. I když stavbu
kostela provázely počáteční problémy, nakonec se dílo
podařilo. Poděkování patří všem, kteří ve své snaze
vytrvali a s velkou obětavostí se podíleli na jeho
stavbě jak finančně, svou prací, ale také modlitbou.
Kostel je krásnou dominantou obce, ale především
bude sloužit k setkávání s naším Pánem. Člověk zde
intenzivně cítí působení Ducha svatého a přímluvkyně
Panny Marie Karmelské. K oslavě Boží přispívají
„živá“ modlitební společenství - setkávání se a
modlitby dětí, rodičů, prarodičů, celých rodin, také
služba místních akolytů, ministrantů a scholy s hudebním doprovodem /kytary,
housle/. Také nesmíme zapomenout na všechny ty dárce a dobrodince, kteří mají podíl
na této stavbě, ale již nejsou mezi námi. Už mají odměnu u našeho Pána a radují se
společně s námi. Toto všechno je známka velké Boží milosti, které se dostalo obci
Dolní Lhota. Věřím však, že nový kostel bude velkým požehnáním pro celou naši
farnost Horní Lhota, ale také všechny jeho příznivce a sympatizanty. Za to všichni
prosme ve svých modlitbách.
Mgr. Eva Řeháková
Objednávka mší svatých pro rok 2015. Při objednávání mší svatých jsme měli
dobrou zkušenost s použitím internetu. Kdo měl zájem, objednal si mše svaté osobně
ve dnech k tomu naplánovaných a pak byl k dispozici celoroční přehled volných mší
svatých a zájemci si je mohli objednat. V letošním roce jsme nechali otevřenou
možnost pro rok 2014 a zájemci objednávali touto cestou i pro rok 2015. Proto jsme
otevřeli (příliš brzy) možnost objednání pro rok 2015 ještě dřív, než bylo možné
nabídnout celoroční přehled roku 2015. V důsledku toho se nám schránka zahltila a
bude třeba všechny údaje jednotlivě projít a umístit. To bude trvat asi týden, pak se
objeví přehled na webu pro možnou kontrolu jako v minulém roce. Všem, kteří si mši
sv. touto cestou objednali zašleme potvrzení tak, že v odpovědi bude pouze datum,
kdy je mše sv. zařazena. Více informací není možné časově zvládnout. Pokud by
zájemce s datem nesouhlasil, prosíme, aby vyčkal na uveřejnění celého roku a pak se
vyjádřil (případně požádal jiný volný termín). Toto platí pro obě farnosti. Všem
děkujeme za pochopení.
Setkání seniorů hornolhotské farnosti se uskuteční v úterý 9. prosince 2014 v 17.00
hodin.
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Adventní koncert v Pitíně v neděli 7. Prosince v 15.00 ve farním kostele sv.
Stanislava.
Koncert žáků LŠU v Drnovicích bude v sobotu 13.12 v 15.30 hodin
Školní koncert žáků ZŠ Újezd pro veřejnost bude v Újezdě v neděli 14.12. v 15.00
Koncert dechové hudby Toufaranka v Újezdě v neděli 21.12 ve 14.30
Vánoční sv. zpověď. Tak jako každoročně, i letos bude před vánocemi příležitost ke
sv. zpovědi za účasti cizích zpovědníků. Zpovídat se bude ve čtvrtek 18. prosince
2014 v Horní Lhotě 14.00 – 17.00 P. Krzysztof a P. Strnad; v Dolní Lhotě v kostele
P. Jan a P. Černý. V Újezdě se bude zpovídat v pátek 19. prosince 1914 od 9.00 do
11.00 a odpoledne od 13.30 do 16.30 hodin. Pro ty, kteří pracují, nebo studují mimo
farnost, bude příležitost ke sv. zpovědi na Štědrý den ráno od 8.30 do 10.00 hodin.
Možnost sv. zpovědi v ostatních farnostech děkanátu je vyvěšen na kostelních
vývěskách.
Vánoční putování k Panně Marii vysocké bude v sobotu 27. prosince v 16.00
hodin od zvonice.
Silvestrovská pouť na Svatý Hostýn. Autobus pojede jako obvykle ve 20.00 hod.
z Újezda. Bližší informace a přihlášky na tel.: 731286019 (F. Kořenek, Vlachovice)
Kurz lektorů pro děkanát Valašské Klobouky a Vizovice začne ve Vizovicích.
podrobnosti najdete na plakátku ve vývěskách kostelů.
SK U P I N Y Ú K L I D U
V kostelech újezdské farnosti
V prosinci 2014
_____________________________________
Dat. : Újezd : Drnovice : Slopné :
______________________________________
6.12.:
4.
8.
4.
13.12.:
5.
9.
5.
20.12.:
6.
10.
6.
27.12.:
7.
11 .
7.
Během měsíce prosince 2014 bychom ještě rádi upravili skupiny úklidu v kostele
v Újezdě. Některé ženy již nemohou přicházet a bude třeba doplnit skupiny. Bližší
informace budou na našich webových stránkách a v ohláškách. Prosím mladé obětavé
ženy, které nejsou dosud zapojeny do úklidu, aby se přihlásily. Stávající skupiny
budou k nahlédnutí na bočním oltáři, kde bude možnost vybrat si, kterou skupinu by ta
či ona žena chtěla doplnit. Všem, které se zapojí a také všem, které po léta poctivě a
obětavě uklízí náš farní kostel upřímný dík za jejich službu.
P. Jan
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